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Florianópolis, 27 de Novembro de 2021. 

TERMOS DE USO - CURSOS/PALESTRAS ONLINE 

INTRODUÇÃO 

 
Ao proceder com a inscrição no curso de excel do Programa de Educação Tutorial - 
Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

denominado como “PET Engenharia de Produção”, você, denominado como Cliente, 
contrata e concorda com os Termos de Uso abaixo, formando, portanto, um acordo 
legal entre Contratante (Cliente) e Contratado (PET Engenharia de Produção). 

 

O curso de excel pertence e é operado pelo PET Engenharia de Produção. Estes 
Termos estabelecem os termos e condições sob os quais você pode utilizá-lo. Este 

serviço oferece aos visitantes a capacitação no software de planilhas da Microsoft. 
Ao acessá-lo, você aprova que leu, entendeu e concorda em ficar vinculado a estes 
Termos. 

 

1 - USO DO CURSO: 
 

Para usar nosso Curso e/ou receber nossos materiais relacionados ao mesmo você 
deve, pelo menos, ter realizado o ato de inscrição. O PET Engenharia de Produção 
toma a permissão para uso do curso de excel e seus respectivos materiais como 

exclusiva àqueles que finalizaram o preenchimento do Formulário de Inscrição. 
 
2 - CESSÃO DE VOZ E IMAGEM: 

 
Considerando: 

 
A realização do curso de excel pelo PET Engenharia de Produção através da 

plataforma Microsoft Teams; 

 
A possibilidade de gravação deste evento e sua disponibilização em outras 

plataformas sob domínio do PET Engenharia de Produção, de maneira exclusiva 

àqueles que realizaram o ato de inscrição no Evento; 
 
O Cliente, ao concretizar sua inscrição no curso de excel, declara estar ciente desta 

situação excepcional e, por meio deste instrumento, firma com o PET Engenharia de 
Produção a autorização de uso de imagem e voz mediante às condições 
discriminadas abaixo, que voluntariamente aceitam e outorgam: 
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2.1 - Por meio do presente Termo, autorizo ao PET Engenharia de Produção 
utilizar minha imagem e/ou voz, captada por meio de fotografias, gravações de 
áudios e/ou filmagens de cursos remotas, depoimentos, declarações, 

videoconferência, conferência web, entrevistas e/ou outras ações realizadas a serem 
utilizados com fins educacionais, sem fins lucrativos. 

 

2.2 - Afirmo ter ciência que a transferência é concedida em caráter total, 
gratuito e não exclusivo, não havendo impedimento para que o(s) Cliente(s) 
também utilize(m) o material captado para fins exclusivamente educacionais. 

 
2.3 - Ficam vedados o compartilhamento, a publicação, a reprodução, a 

transmissão, a emissão, a distribuição, a venda, a gravação, a cópia, a utilização em 

outras obras, a tradução para outro idioma, a edição e a distribuição da presente 
obra audiovisual, por meio físico ou eletrônico, para fins comerciais ou não, no 
âmbito público ou privado, sem a expressa autorização do grupo PET Engenharia de 

Produção, sob pena de incorrer nas sanções jurídicas cabíveis constantes na Lei n. 
9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

 

2.4 - Declaro que o PET Engenharia de Produção está autorizado a ser 
proprietário dos resultados do referido material produzido durante um período 
indefinido, com direito de utilização, de forma ilimitada e por um prazo indefinido no 

que se refere à concessão de direitos autorais, utilização e licenciamento a terceiros, 
para que façam uso, de qualquer forma, no todo ou em parte, deste material ou de 

qualquer reprodução do mesmo em conexão com o Ministério da Educação (MEC). 
 

2.5 - Declaro, ainda, que renuncio ao direito de exigir qualquer indenização 

relacionada ao exercício das autorizações concedidas por meio deste instrumento. 
 

2.6 - A cessão objeto deste Termo abrange o direito do PET Engenharia de 

Produção de utilizar a IMAGEM E VOZ do Cliente sob as modalidades existentes, tais 
como reprodução, representação, tradução, distribuição, entre outras, sendo vedada 
qualquer utilização com finalidade lucrativa. 

 
2.7 - A cessão dos direitos relativos à IMAGEM E VOZ do Cliente, cujo 

material tenha sido produzido durante o período do curso, é por prazo 

indeterminado, a não ser que uma das partes notifique a outra, por escrito, com a 
antecedência mínima de 30 dias. 

 

2.8 - Fica designado o foro da Comarca de Florianópolis – Santa Catarina, 
para dirimir quaisquer questões relativas ao cumprimento deste instrumento, desde 

que não possam ser superadas pela mediação administrativa. 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lei-de-direitos-autorais-lei-9610-98
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lei-de-direitos-autorais-lei-9610-98
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3 - PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
O PET Engenharia de Produção só poderá ministrar Cursos e/ou Palestras que sejam 

de sua criação e/ou legítima propriedade, ou ainda, Cursos e/ou Palestras que sejam 
autorizados pelos titulares de sua propriedade intelectual ou industrial. Portanto, o 
curso de excel e todos os materiais nele contidos ou transferidos, incluindo, sem 

limitação, software, links, imagens, textos, gráficos, logotipos, patentes, marcas 
registradas, marcas de serviço, direitos autorais, fotografias, áudios, vídeos, músicas 
e todos os Direitos de Propriedade Intelectual relacionados a eles são propriedade 

exclusiva do PET Engenharia de Produção. Exceto conforme explicitamente fornecido 
neste documento, nada nestes Termos deverá ser considerado como uma licença 
em ou sob tais Direitos de Propriedade Intelectual, e você concorda em não vender, 

licenciar, alugar, modificar, distribuir, copiar, reproduzir, transmitir, exibir 
publicamente, realizar publicamente, publicar, adaptar, editar ou criar trabalhos 
derivados, assim como o que diz respeito à cessão de voz e imagem do Cliente, sob 

pena de incorrer nas sanções jurídicas cabíveis constantes na Lei de Direitos 
Autorais - Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

 

4 - GERAÇÃO DE CERTIFICADOS 
 
O PET Engenharia de Produção possibilita a emissão de certificado digital de 

conclusão referente ao curso de excel, em formato PDF, sem quaisquer custos 
adicionais ao Cliente. A emissão do certificado digital será feita após o 

Curso/Palestra, com prazo indefinido, utilizando as ferramentas eletrônicas 
disponíveis na plataforma Inscrições@UFSC. Considerando: 

 

A realização da inscrição prévia na plataforma Inscrições@UFSC, a qual o 
Cliente possui inteira responsabilidade, seguindo os tutoriais enviados via e-mail 
após o ato de inscrição no curso de excel; 

 
A permanência do Cliente em 70% da carga horária de duração do curso de 

excel, verificada através do relatório de participantes emitido pela plataforma 

Microsoft Teams; 
 
Em caso de não cumprimento de qualquer um dos requisitos supracitados, a 

inscrição na plataforma Inscrições@UFSC não é homologada e, por consequência, o 
direito ao certificado é invalidado. O Cliente, portanto, receberá o Certificado de 
Conclusão do curso de excel desde que, indispensavelmente, cumpra com os 

requisitos mencionados nesta seção. 
 

O nome inserido no certificado digital será o mesmo informado no Formulário de 
Inscrição, sendo o Cliente responsável direto pelo preenchimento correto de seu 
nome, assim como quaisquer outros dados solicitados no momento de inscrição do 

curso de excel. 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lei-de-direitos-autorais-lei-9610-98
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lei-de-direitos-autorais-lei-9610-98
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A carga horária inserida no certificado será a soma dos tempos de duração de cada 
dia de evento. Os Cursos/Palestras do PET Engenharia de Produção são válidos em 
todo o território nacional e podem constar no seu currículo. 

 
Os certificados emitidos para Cursos/Palestras ministrados no formato online 
possuem a mesma validade de certificados de cursos presenciais. Qualquer pessoa, 

assim como quaisquer instituições, poderão conferir a autenticidade do documento 
através de dados criptografados presentes no mesmo. O certificado é único por 
curso, exclusivo ao Cliente, individual e intransferível. 

 
5 - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

 

As opiniões e ideias expressadas no curso de excel e espaços para comentários 
disponibilizados no mesmo não expressam a opinião do PET Engenharia de 
Produção, mas tão somente a opinião dos ministrantes ou, eventualmente, do 

Cliente que as emitiu. Sendo assim, o PET Engenharia de Produção não assume 
nenhuma responsabilidade por quaisquer ferimentos, de qualquer natureza, 
resultantes das opiniões expressadas durante o Evento. 

 
6 - CONTATO 

 

Caso você tenha qualquer dúvida sobre estes Termos de Uso, por favor, entre em 
contato com o PET Engenharia de Produção por meio dos canais abaixo: 

 
E-mail: peteps@gmail.com 
Instagram: petproducaoufsc 

WhatsApp: (48) 99130-7272 
Horário de atendimento: Das 9h às 18h, exceto sábados, domingos e feriados. 

mailto:peteps@gmail.com
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